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Klikk for å legge til tekst



Slik logger du deg inn

Finn VIS via skolens 
hjemmeside, og logg deg inn 
med den vanlige Feide-
brukeren din



Kommunikasjon i VIS

• Sjekk Systemmeldinger og 
Meldinger hver dag

• Hvis du har fått en ny melding, 
ser du det øverst til høyre

• Her vil det komme viktig 
informasjon om blant annet

• Hvis du har fått en ny vurdering
• Hvis du nærmer deg fraværsgrensa
• Hvis du står i fare for å ikke få 

vurderingsgrunnlag
• Endringer i timeplanen (rom/tidspunkt)
• Fagvalg



Få oversikt over timeplanen din
• Øverst på Startsiden ligger timeplanen 

din. Her kan du trykke deg inn på alle 
timene du skal ha, og se rom og lærer 
for alle timene gjennom året

• Du kan bla deg frem og tilbake i året 
med pilene, eler velge en hvilken som 
helst uke. Merk deg at ukene kanskje er 
ulike, så pass på at du møter der du 
skal. 

• Hvis lærerne dine har lagt inn 
vurderinger, kan du få oversikt over 
dette under Handlinger -> Se tidslinje



Få rask oversikt over fravær og anmerkninger

På Startsiden kan du rulle deg 
nedover siden. Under timeplanen 
din finner du oversikt over fraværet 
og de siste anmerkningene dine



Få detaljert oversikt over fraværet ditt

• Trykk Elever -> Fravær i 
hovedmenyen

• Her kan du både se fraværet i 
hvert av fagene dine, det totale 
fraværet ditt, og det fremtidige 
fraværet ditt

• Under Udokumentert fravær 
skoleår finner du prosenten som 
teller på 10%-grensen. 

• Trykker du på       kan du filtrere 
bort de kolonnene du ikke vil se



Meld fra om eget fravær
• Hvis du er over 18 år gjør du dette selv, 

hvis du er under 18 år er det foresatte 
som må gjøre det

• Skjermbilde 1 
• Trykk Elever -> Fravær i hovedmenyen. Trykk 

på fanen Fremtidig fravær, og trykk på 
Opprett fremtidig fravær

• Skjermbilde 2 
• Sett inn hvilket tidspunkt du blir borte. 
• Skriv inn et notat om du ønsker, men ikke 

skriv inn sensitive opplysninger her (sykdom 
osv.)

• Trykk Opprett

Skjermbilde 1

Skjermbilde 2



Få detaljert oversikt over orden og atferd
• Trykk Elever -> Orden og 

atferd i hovedmenyen

• Under fanen 
Anmerkninger finner du 
oversikt over alle 
anmerkningene dine 

• Under fanen Karakter 
finner du alle karakterene 
dine i orden og atferd



Oversikt over vurderinger og standpunktkarakterer

• Trykk på Elever -> Vurderinger i 
hovedmenyen

• Her finner du oversikt over alle 
halvårsvurderinger og 
standpunktkarakterer du har fått

• Du vil også se alle 
underveisvurderinger som 
lærerne har registrert i VIS. 

• Under fanen Eksamen vil du se 
dine eksamenskarakterer



Søknader
• Under Søknader kan du søke om 

ulike ting du har rett på

• Trykk på Elever -> Mine søknader 
for å finne skjemaene

• Dette kan være fritak fra sidemål, 
ekstra tid på eksamen eller andre 
ting 

• Hvis du har rett på dette, vil 
rådgiver eller de aktuelle lærerne 
snakke med deg om dette



Last ned appen på 
mobiltelefonen din

• Appen gir en fin oversikt over 
timeplanen din

• Flere funksjoner kommer etter hvert

• Last ned fra Google Play eller Appstore 
(Visma InSchool)



Tid for å teste!!


